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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ  

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
              Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ     Δράμα, 8 Απρ. 2022 
     Δ Η Μ Ο Σ  Δ Ρ Α Μ Α Σ     Αρ. Πρωτ. : 14124 

  Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης  

        Γραφείο Δημάρχου  

 Πληροφ.:     Α.Παπατολίδου 

 Τηλ. Επικ.:   25213-50645 

 Email:           apapa@dimosdramas.gr                                   

     

                                                                                                     

Ο Δήμαρχος Δράμας 

 

Έχοντας υπόψη: 

1Τις διατάξεις των άρθρων 58  &  59 του Ν.3852/2010. (ΦΕΚ 87τ.Α), όπως 

τροποποιήθηκαν με  τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (τ.Α’ 133) & του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 

134Α’)  

2 Την υπ’αριθμ. 16/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας περί 

επικύρωσης του γενικού αποτελέσματος των εκλογών της 26ης Μαϊου 2019 και της 2ης  

Ιουνίου 2019 για την ανάδειξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών 

δημάρχου δημοτικών συμβούλων και συμβούλων των συμβουλίων των κοινοτήτων με 

μόνιμο πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων του Δήμου Δράμας της Π.Ε. Δράμας. 

3.Το από 25/08/2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας της Δημοτικής Αρχής της δημοτικής περιόδου 

2019-2023 όπως αυτό συμπληρώθηκε  με το από 01/09/2019 συμπληρωματικό Πρακτικό 

Ορκωμοσίας. 

4. Τις διατάξεις των άρθρων  2, 58,61,94, 95 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε  και 

ισχύει. 

5. Τις διατάξεις  των άρθρων 75,76,86,88 και 89 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ τ. Α 114)ΔΚΚ 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 ΚΔΔ 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις 

του του Ν. 4051/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4483/2017 ( ΦΕΚ  107τ.Α’)και τις 

διατάξεις (ΦΕΚ 40 τ. Α) περί αντιμισθίας αιρετών. 

8. Τις διατάξεις 61 & 62 τιτ Β. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ. Α) 

9.Την υπ’αριθμ. 82/59633/20-08-2019 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ περί ορισμού Αντιδημάρχων 

10.Την υπ’αριθμ.  48/22119/07-04-2020  Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ περί ορισμού Αντιδημάρχων 

11.Την υπ’αριθμ. 85741/809/19-11-2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ :ΨΟ3ΜΤΛ6-1ΥΡ) περί 

ορισμού Αντιδημάρχων  

12.Τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας (ΦΕΚ 2440/02-11-

2011 ,τ. Β’) 
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13. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας 

απογραφής  το έτος 2011 ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Δράμας ανέρχεται στους 

58.944 κατοίκους (αποφ. ΓΠ 191/20-03-2014  (τ.Β’ 698) 

13. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α’) σύμφωνα με το 

οποίο στο Δήμο Δράμας μπορεί να ορισθούν μέχρι έξι (6) Αντιδήμαρχοι  

14.Την υπ’αριθμ. 602/25191/2-9-2019 Απόφαση Δημάρχου Δράμας με θέμα : Ορισμός 

Αντιδημάρχων 

15.Την υπ’αριθμ. 22543/02-09-2020 Απόφαση Δημάρχου Δράμας με θέμα: Ορισμός 

Αντιδημάρχων- δεύτερη θητεία δημοτικής περιόδου 2019-2023 όπως τροποποιήθηκε  και 

εξακολουθεί να ισχύει με την υπ’ αριθμ. 11172/30-03-2021 Απόφαση Δήμαρχου περ. ΙΙ 

16.Την υπ’αριθμ. 34477/01-09-2021 Απόφαση Δημάρχου Δράμας με θέμα : Ορισμός 

Αντιδημάρχων –Τρίτη θητεία δημοτικής περιόδου 2019-2023 

17.Την υπ’αριθμ. 908/11-01-2022 (ΑΔΑ 94ΒΥΩ9Μ-ΙΧΘ)απόφαση Δημάρχου περί 

τροποποίησης της υπ’αριθμ. 34477/1-9-2021 (ΩΔ80Ω9Μ-15Θ) απόφασής του σχετικά με 

τον ορισμό Αντιδημάρχων. 

18. Την υπ’αριθμ. 14079/08-04-2022 (ΑΔΑ Ψ37ΧΩ9Μ-ΨΓΩ)απόφασής μας σχετικά με  

τροποποίηση της υπ’αριθμ. 908/11-01-2022 (ΑΔΑ 94ΒΥΩ9Μ-ΙΧΘ)απόφαση Δημάρχου περί 

τροποποίησης της υπ’αριθμ. 34477/1-9-2021 (ΩΔ80Ω9Μ-15Θ) απόφασής του σχετικά με 

τον ορισμό Αντιδημάρχων. 

19.Την υπ’αριθμ. 34504/1-9-2021(ΑΔΑ: ΨΩ0ΝΩ9Μ-2Υ5) απόφασή μας περί μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων στους ορισθέντες Αντιδημάρχους για την 3η θητεία της δημοτικής 

περιόδου 2019-2023. 

20.Την υπ’αριθμ.1233/12-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ394Ω9Μ-ΣΨΔ) απόφασής μας περί 

τροποποίησης της υπ’αριθμ. 34504/1-9-2021(ΑΔΑ: ΨΩ0ΝΩ9Μ-2Υ5) απόφασή μας περί 

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους ορισθέντες Αντιδημάρχους για την 3η θητεία της 

δημοτικής περιόδου 2019-2023. 

21. Την ανάγκη που προέκυψε  

        Αποφασίζει 

Τροποποιεί τις ανωτέρω (19) & (20) σχετικές αποφάσεις, οι οποίες εξακολουθούν να 

ισχύουν, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων για την άσκησή τους καθ’ ύλην και κατά τόπο, 

στους ορισθέντες Αντιδημάρχους για την 3η θητεία της δημοτικής περιόδου 2019-2023 

και συγκεκριμένα και μόνον στο μέρος που αφορά στις παραγράφους (3) και (5) ως  εξής:  

 

(1)Από τον Αντιδήμαρχο κ.Μιχάλη Μουρβετίδη (παρ.5 ): 

 

➢ Αφαιρεί από τον Αντιδήμαρχο κ. Μιχάλη Μουρβετίδη την αρμοδιότητα που του 

μεταβιβάστηκε, ήτοι: Να υπογράφει όλες τις αποφάσεις και τα έγγραφα καθώς και 

όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως  φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς 

που εκδίδονται κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του γραφείου Αγροτικής 

Παραγωγής και Αλιείας του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και 
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οι οποίες αφορούν  μόνον στο μέρος  για τα αδέσποτα ζώα και  εκτός όσων 

προβλέπονται διαφορετικά από την κείμενη νομοθεσία. 

 

➢ Οι λοιπές αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στον ανωτέρω  Αντιδήμαρχο με τις υπ’ 

αριθμ. 34504/1-9-2021(ΑΔΑ: ΨΩ0ΝΩ9Μ-2Υ5) 1233/12-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ394Ω9Μ-

ΣΨΔ)αποφάσεις μας εξακολουθούν να ισχύουν και  είναι ο αποκλειστικώς αρμόδιος 

για την άσκηση των μεταβιβαζόμενης σε αυτόν  αρμοδιότητες καθώς και για την 

έκδοση των πράξεων που  προβλέπονται για την άσκησή τους και έχει το δικαίωμα 

υπογραφής καθώς από την πράξη μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων προκύπτει και το 

δικαίωμα υπογραφής.  

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, για την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων του θα εκδίδεται απόφαση αναπλήρωσης του  από άλλο Αντιδήμαρχο, 

στην περίπτωση κωλύματος  αναπλήρωσης οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από τον 

Δήμαρχο  

 

 

 

(2) Στην κ. Τόλιου Δάντζερα – Αναστασία του Δημητρίου (παρ. 3): 

 

➢  Μεταβιβάζει στην Αντιδήμαρχο κ. Τόλιου Δάντζερα του Δημητρίου  την αρμοδιότητα 

να υπογράφει όλες τις αποφάσεις και τα έγγραφα καθώς και όλα τα έγγραφα 

αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως  φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς που εκδίδονται 

κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και 

Αλιείας του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και οι οποίες 

αφορούν  μόνον στο μέρος  για τα αδέσποτα ζώα και  εκτός όσων προβλέπονται 

διαφορετικά από την κείμενη νομοθεσία. 

 

➢ Η Αντιδήμαρχος στην οποία μεταβιβάζεται  η εν λόγω αρμοδιότητα, είναι η 

αποκλειστικώς αρμόδια για την άσκηση των μεταβιβαζόμενης σε αυτή  αρμοδιότητα 

καθώς και για την έκδοση των πράξεων που  προβλέπονται για την άσκησή τους και 

έχει το δικαίωμα υπογραφής καθώς από την πράξη μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων 

προκύπτει και το δικαίωμα υπογραφής.  

 

➢ Οι λοιπές αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στην ανωτέρω  Αντιδήμαρχο με τις υπ’ 

άριθμ. 34504/1-9-2021(ΑΔΑ: ΨΩ0ΝΩ9Μ-2Υ5) 1233/12-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ394Ω9Μ-

ΣΨΔ)αποφάσεις μας εξακολουθούν να ισχύουν και  είναι η αποκλειστικώς αρμόδια για 

την άσκηση των μεταβιβαζόμενων σε αυτήν  αρμοδιότητες καθώς και για την έκδοση 

των πράξεων που  προβλέπονται για την άσκησή τους και έχει το δικαίωμα υπογραφής 

καθώς από την πράξη μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων προκύπτει και το δικαίωμα 

υπογραφής.  
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➢ Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου, για την άσκηση και της 

συγκεκριμένης αρμοδιότητας της  όπως και των λοιπών στο σύνολό τους, θα εκδίδεται 

απόφαση αναπλήρωσης της  από άλλο Αντιδήμαρχο, στην περίπτωση κωλύματος  

αναπλήρωσης οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από τον Δήμαρχο  

 

 

➢ Οι υπ’αριθμ.34504/1-9-2021(ΑΔΑ: ΨΩ0ΝΩ9Μ-2Υ5) 1233/12-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ394Ω9Μ-

ΣΨΔ) αποφάσεις μας εξακολουθούν να ισχύουν πλην του μέρους το οποίο 

τροποποιείται δια της παρούσης.  

 

➢ Η θητεία όλων των Αντιδημάρχων λήγει την 01/09/2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα της 

παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 3852/20140 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 

2Γ, του άρθρου 5 του ν. 4623/2019.  

 

 

➢ Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ), να δημοσιευθεί με 

εντολή μας σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα στις 12/01/2022, να αναρτηθεί στο 

Δημοτικό Κατάστημα  και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης θα βαρύνουν τον Δήμο Δράμας.  

 

➢ Η απόφαση  ακολουθεί τη περίοδο της 3ης θητείας της δημοτικής περιόδου 2019-2023 

και μπορεί κατά την περίοδο αυτή να τροποποιηθεί μερικώς ή στο σύνολό της ή να 

ανακληθεί με απόφασή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.  

 

 

                                                                                              Ο Δήμαρχος Δράμας                                                                       

 

 

                                                                                          Μαμσάκος  Χριστόδουλος 

 

 

Κοινοποίηση: 

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –Θράκης 

Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Δράμας  

-Ολες τις Δ/νσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα 

-Προέδρους Κοινοτήτων  

-Οριζόμενους δια της παρούσης Αντιδημάρχους 

-Γενική Γραμματέα κ. Ι. Χαριοπολίτου 
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